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Tantárgy leírása:
A kurzus célja, hogy a résztvevő hallgatókat megbízható, a későbbi elmélyült tájékozódást megalapozó
ismeretekkel vértezze fel
 A népegészségügyi gondolkodás és az egészségfejlesztés koncepcionális alapjai
 Az egészségfejlesztés területén uralkodó szemléleti pozíciók alakulása
 A drogprevenció és az egészségfejlesztés egymáshoz való viszonya
 Az egészségfejlesztés nemzetközi és magyarországi helyzete és tendenciái
 A közoktatási intézmények reális prevenciós lehetőségei
 Az egészségfejlesztési és/vagy prevenciós programok sajátosságai, beavatkozási területei
 A programok tervezése, monitorozása-értékelése terén alkalmazható alapvető megközelítések és
gyakorlatok tekintetében
Tárgyalandó témakörök:
 A népegészségügyi gondolkodás és az egészségfejlesztés koncepcionális alapjai, az
egészségfejlesztés területén uralkodó szemléleti pozíciók alakulása; a drogprevenció és az
egészségfejlesztés egymáshoz való viszonya; az egészségfejlesztés nemzetközi és magyarországi
helyzete és tendenciái
 Egészségfejlesztési/prevenciós
programok
célrendszere,
módszertana,
elterjedtségük
magyarországon – konkrét program bemutatók (2db)
 A közoktatási intézmények lehetőségei és gyakorlata az egészségfejlesztési/prevenciós tevékenység
folytatásában – különös tekintettel a szervezeti jellemzőkre
 Egészségfejlesztési/prevenciós prpogramok értékelése és tervezése, hazai és nemzetközi
gyakorlatok, az akkreditáció problémája
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